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 بلدية تستور 

 

م وت .1957ديسمبر  31املؤرخ في  1957لسنة 189ما يلي )البلدية( بمقتض ى األمر  تستور في أحدثت بلدية

ذف منطقة السلوقية ح املتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات 2016لسنة  602بمقتض ى األمر الحكومي عدد 

 558,320 وتبلغ مساحتها حوالي .1عمادة 11عدد عمادات التابعة للمنطقة البلدية  يبلغمن املنطقة البلدية بتستور ل

وذلك حسب التنظيم البلدي املعّد من قبل وزارة الشؤون املحلية  ةنسم ألف 27,540. كما يبلغ عدد سكانها حوالي ²كم

 . 2016في ماي 

دينار في حين بلغت نفقات  1.077.788,566ما جملته  2017وبلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة 

دينار  9.577,122ار مقابل دين 172.415,142دينار. أّما موارد العنوان الثاني فقد بلغت  1.014.606,993العنوان األول 

  تمثل نفقات نفس العنوان.

 مارس 8 في املؤرخ 1968 لسنة 8 عدد بالقانون  لها املخّولة الصالحيات نطاق في املحاسبات دائرة تولت وقد

 تيوال والتعمير لإلنشاء الدولي والبنك التونسية الدولة بين املبرمة القرض اتفاقية إطار وفي بتنظيمها واملتعلق 1968

 إلى بالنسبة تستور  بلدية حسابات على مالية رقابة إنجاز" املحلية والحوكمة الحضرية التنمية برنامج»تمويل  إلى تهدف

 قدرة مدى ومن ومصداقيته به املسّجلة البيانات وصّحة املالية الحساب إعداد إحكام من التحقق قصد 2017 سنة

 .نفقاتها تأدية ةوشرعيّ  لها املتاحة املوارد تعبئة على البلدية

والوثائق املدعمة له إلى كتابة الغرفة الجهوية لدائرة املحاسبات بجندوبة  2017وتم تقديم الحساب املالي لسنة 

 11وهو التاريخ األقص ى لتقديم الحسابات إلى الدائرة حسب الفصل  2018جويلية  31 قبلأي  2018 جوان 21بتاريخ 

  .املتعلق بسير دائرة املحاسبات 1971ماي  29خ في املؤر  1971لسنة  218من األمر عدد 

 شروط التهيئة املستوجبة جملبالحساب املالي املذكور م توفر صلية تاأل  املالي حسابالوثيقة  باستثناء تقديمو  

تضمن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف وعدم انقطاع تواملتمثلة في صحة تسمية املركز املحاسبي و وسنة التصرف 

وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة من طرف األعوان املتعاقبين على املركز املحاسبي  املحاسبينتصرف  فترات

أنه  إالعدم وجود تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها، إضافة إلى املؤهلين لذلك مع وجود التأشيرات الضرورية، 

ب تأشيرة سلطة اإلشراف على قرارات تحويل إعتمادات داخل غيااملالي تبّين في ما يتعلق بالوثائق املؤيدة للحساب 

تعلق امل 2007لسنة  65من القانون األساس ي عدد  )جديد( 22خالفا ملقتضيات الفصل ( وذلك 7)وثيقة عدد امليزانية 

اعات املتعلق بالقانون األساس ي مليزانية الجم 1975ماي  14املؤرخ في  1975لسنة  35بتنقيح وإتمام القانون عدد 

املشار إليها أعاله بناء على مداولة  اإلعتماداتآنف الذكر الذي ينص "وتتم عمليات تحويل  65العمومية املحلية عدد 

 .مجلس الجماعة املحلية وموافقة سلطة اإلشراف املختصة باملصادقة على امليزانية

 الدائرة كتابة لدى ملودعةا الصرف ومستندات املذكور  املالي الحساب فحص الرقابية األعمال شملت وقد

 البلدية مصالح لدى املنجزة امليدانية الرقابية واألعمال للبلدية املوجه باالستبيان الواردة املعطيات استغالل عن فضال

  .بها الخاّص  املحاسبي واملركز
                                                           

 1 وهي:  تستور، إبن زيدون، حي 26 فيفري، مزوغية، زلدو، أوالد سالمة، عين يونس، الصخيرة، وادي الزرقة، سيدي عبد العزيز وسيدي عامر.
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عمليات  خالالت جوهرية فيإاألعمال الرقابية إلى عدم وجود  أفضتوباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص 

من شأنها أن تمّس بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي. كما أّنها  2017 القبض والصرف بعنوان السنة املالية

والقابض توليا الرّد على  علما أّن البلدية بتعبئة املوارد وبتنفيذ النفقات. تإلى الوقوف على مالحظات تعلق خلصت

 إليهما في الغرض.  املالحظات األولية التي تم توجيهها

 الجزء األول: الرقابة على املوارد 

 هيكلة املوارد -1

 موارد العنوان األول  -أ

بحساب  موزعةوهي  دينار 1.077.788,566ما جملته  2017بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة 

الجبائية غير  وان املداخيلبعن دينار 582.803,012املداخيل الجبائية االعتيادية ودينار بعنوان  494.985,554

 االعتيادية.

فة على العقارات واألنشطة 
ّ
ى أساسا من املعاليم املوظ

ّ
وبخصوص املداخيل الجبائية االعتيادية فهي تتأت

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية  ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومن

ويبرز ذلك من  .% 27,61% و 23,84% و 48,54وذلك على التوالي بنسب في حدود  دماتومعاليم مقابل إسداء خ

 :الجدول املوالي
 النسبة % املبلغ )بالدينار( أصناف املداخيل

 48,54 240.272,950 املعاليم على العقارات واألنشطة

 23,84 117.989,779 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

 27,61 136.656,825 مقابل إسداء خدمات اإلدارية ومعاليممداخيل املوجبات والرخص 

 0.01 66,000 األخرى  مداخيل الجبائية االعتيادية  

 100 494.985,554 املداخيل الجبائية االعتيادية

. ويبةرز الجةدول 2017ياديةة فةي سةنة وتمثل "املعاليم على العقارات واألنشطة" أهم عناصر املداخيل الجبائية االعت

 املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها. 

 النسبة % املبلغ )بالدينار( أصناف املداخيل

 8,01 19.236,582 املعلوم على العقارات املبنية

 1,01 2.436,260 املعلوم على األراض ي غير املبنية

 67,76 162.818,688 التجارية أو املهنيةاملعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

 21,08 50.639,385 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية

 2,03 4.866,635 املعلوم على النزل 

 0,11 275,400 معلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشروبات

 100 240.272,950 املجموع

ت ذات الصةةبغة الصةةناعية أو التجاريةةة أو املهنيةةة أهةةم مةةورد بالنسةةبة لصةةنف املعةةاليم املعلةةوم علةةى املؤسسةةا تبةةرويع

مةةةةن مجمةةةةوع معةةةةاليم الصةةةةنف  % 67,76دينةةةةار أي مةةةةا يمثةةةةل  162.818,688علةةةةى العقةةةةارات واألنشةةةةطة حيةةةة  تةةةةم تحصةةةةيل 

نيةةة واملبةةالغ املتأتيةةة مةةن صةةندوق املةةذكور سةةابقا. ب نمةةا يسةةتأثر املعلةةوم علةةى العقةةارات املبنيةةة واملعلةةوم علةةى األراضةة ي غيةةر املب
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 %8,01التعةاون بةين البلةديات واملعلةةوم علةى النةزل ومعلةةوم اإلجةازة املوظةف علةةى محةالت بيةع املشةةروبات بنسةب علةى التةةوالي 

 من مجموع املعاليم على العقارات واألنشطة.  % 0,11و % 2,03و % 21,08و % 1,01و

إلةةةةى مةةةةا قيمتةةةةه  2017ملةةةةداخيل الجبائيةةةةة االعتياديةةةةة فةةةةي سةةةةنة ا استخالصةةةةها بعنةةةةواناملبةةةةالغ الواجةةةةب وتةةةةم ضةةةةب  

%.  50,91تحقيةةةق نسةةةبة اسةةةتخالص فةةةي حةةةدود  نةةةيدينةةةار، وهةةةو مةةةا يع 494.985,554دينةةةار اسةةةتخلص م هةةةا  972.349,716

 : ف املداخيل الجبائية االعتياديةويبرز الجدول املوالي تفاصيل نسب استخالص أصنا

 املبالغ الواجب أصناف املداخيل

استخالصها 

 (1)بالدينار( )

املبالغ املستخلصة 

 )بالدينار(

 (2) 

النسبة % 

(2 )/(1) 

 34,17 240.272,950 703.077,112 املعاليم على العقارات واألنشطة

 89,02 117.989,779 132.549,779 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه 

  100 136.656,825 136.656,825 مقابل إسداء خدمات اإلدارية ومعاليمرخص مداخيل املوجبات وال

  100 66,000 ,00066 األخرى  املداخيل الجبائية االعتيادية

 50,91 494.985,554 972.349,716 جموعامل

ديةةة" وتعتبةر نسةةبة اسةةتخالص "املعةةاليم علةةى العقةةارات واألنشةةطة" األدنةةى بخصةةوص "املةةداخيل الجبائيةةة االعتيا

. ويفصةةةةل الجةةةةدول املةةةةوالي نسةةةةب 2017% مةةةةن املبةةةةالغ الواجةةةةب استخالصةةةةها سةةةةنة  34,17حيةةةة  لةةةةم يةةةةتم اسةةةةتخالص سةةةةوى 

 املذكور. بالنظر للصنفاستخالص الفصول الراجعة 

املبالغ الواجب استخالصها  بيان املداخيل

 (1)بالدينار( )

املبالغ املستخلصة 

 (2)بالدينار( )

 (1(/)2النسبة % )

 4,77 19.236,582 402.909,229 على العقارات املبنية املعلوم

 3 2.436,260 81.195,775 املعلوم على األراض ي غير املبنية 

 99,83 218.600,108 218.972,108 معاليم أخرى 

 34,17 240.272,950 703.077,112 واألنشطة العقارات على املعاليم

%  4,77املبنية" و"املعلةوم علةى األراضة ي غيةر املبنيةة" علةى التةوالي تتعد نسب استخالص "املعلوم على العقارات ولم 

 وهي أقل نسب تم تحقيقها بخصوص صنف "املعاليم على العقارات واألنشطة".  2017% خالل سنة  3و

ق باملداخيل غيةر الجبائيةة االعتياديةة فقةد بلغةت فةي سةنة 
ّ
دينةار. وهةي  582.803,012مةا قيمتةه  2017وفيما يتعل

دينةةار و"املةةداخيل املاليةةة االعتياديةةة" التةةي بلغةةت  42.019,010بةةين "مةةداخيل أمةةالد البلديةةة االعتياديةةة" التةةي بلغةةت  تتةةوّزع

دينار. وتتأتى املداخيل املالية االعتيادية أساسا من املناب مةن املةال املشةترد للجماعةات املحليةة الةذي كةان  540.784,002

من الدولة مخصصة للتسيير لخالص أجور املنتفعين بالتسوية في إطار اآللية ومساهمات  ومنحدينار  538.952في حدود 

 دينار.  1.832,002بمبلغ في حدود  16

حةةدود فةةي  2017وتةةم ضةةب  املبةةالغ الواجةةب استخالصةةها بعنةةوان املةةداخيل غيةةر الجبائيةةة االعتياديةةة خةةالل سةةنة 

 . % 80,57 في حدودني تحقيق نسبة استخالص ما يع دينار وهو 582.803,012م ها  دينار استخلص 723.323,239
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وهةةةو دون الحةةةد األدنةةةى ملؤشةةةر االسةةةتقاللية  2017سةةةنة  % خةةةالل 49,99للبلديةةةة  2وبلةةةغ مؤشةةةر االسةةةتقالل املةةةالي

 %.  70املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود 

% غيةةر مجدولةةة(  98,75دينةةار )م هةا  969.970,523مةةا قةدره  2017كمةا بلةةغ مجمةوع ديةةون البلديةة فةةي مةةوفى سةنة 

%. وتسةةتأثر  90، وهةةو مةةا يعنةةي تسةةجيل نسةةبة تةةداين فةةي حةةدود األول  مجمةةوع مةةوارد العنةةواندينةةار  1.077.788,566مقابةةل 

ه % مةةةن جملةةةةة الةةةديون والبقيةةةةة ديةةةون تجةةةةا 86,31الةةةديون تجةةةةاه صةةةندوق القةةةةروض ومسةةةاعدة الجماعةةةةات املحليةةةة بنسةةةةبة 

  %. 3,29بنسبة  صةتجاه مؤسسات خا وديون  % 10,40ة بنسب مؤسسات عمومية

 الثاني العنوان موارد -ب

منح التجهيز املسندة من صندوق أساسا من  وهي تتأتى دينار172.415,142العنوان الثاني  موارد بلغت

 هيكلة املوالي الجدول  ويبرز .يالثان العنوان موارد ملةمن ج % 88,16حي  تمثل  القروض ومساعدة الجماعات املحلية

 .العنوان الثاني موارد

 النسبة املبلغ )بالدينار( الفصل صنفال

  88,16 152.000,000 املحلية الجماعات ومساعدة القروض صندوق  من مسندة منح منح التجهيز 

 11,84 20.415,142 األول غير املستعملة من العنوان  الفوائضاملبالغ املتأتية من  مختلفة ومواردمدخرات 

 100 172.415,142 جملة موارد العنوان الثاني

   الرقابة على تحصيل املوارد البلدية -2

الخاصةةة لةةوحت تةةأخير فةةي تثقيةةل جةةداول تحصةةيل املعلةةوم علةةى العقةةارات املبنيةةة واملعلةةوم علةةى األراضةة ي غيةةر املبنيةةة 

ن نّصةةةا علةةةى ضةةةرورة انجةةةاز اذلةةةبايةةةة املحليةةةة المةةةن مجلةةةة الج 30وذلةةةك خالفةةةا ملقتضةةةيات الفصةةةلين األول و 2017بتصةةةرف 

  تثقيةل الجةداول املةذكورة لةم يةتم عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سةنة حية 
ّ
يومةا. ويرجةع  66بتةأخير فةي حةدود  إال

 بعةدإعةدادها حية  لةم يةتم ذلةك حال االنتهاء من إلى عدم إرسال الجداول املذكورة إلى أمانة املال الجهوية أساسا ذلك 
ّ
 إال

  :يوما. ويبرز ذلك من خالل الجدول املوالي 49 انقضاء

 الجدول 

تاريخ إعداد 

الجدول من قبل 

 البلدية

تاريخ اإلرسال إلى أمانة 

 املال الجهوية

تاريخ تثقيل جدول 

 التحصيل

التأخير مقارنة 

جانفي  1بأجل 

بحساب  2017

 اليوم  

 66 08/03/2017 06/03/2017 16/01/2017 جدول املعلوم على العقارات املبنية

 66 08/03/2017 06/03/2017 16/01/2017 جدول املعلوم على األراض ي غير املبنية

لةةةم تتةةةول البلديةةةة إلةةةى غايةةةة مةةةوفى سةةةنة  مةةةن مجلةةةة الجبايةةةة املحليةةةة 4الفصةةةل وخالفةةا ملقتضةةةيات الفقةةةرة الرابعةةةة مةةةن 

 2017 لسةةنة 397 عةدد مقتضةيات األمةرو ذلةك وفةق املربةع للمتةر إصةدار قةرار بلةدي يتعلةق بمراجعةة الةثمن املرج ةي  2017

لكةةل صةةنف مةةن  املتعلةةق بضةةب  الحةةّد األدنةةى والحةةّد األقصةة ى للةةثمن املرج ةةي للمتةةر املربةةع املبنةةي 2017 مةةارس 28 فةةي املةةؤّرخ

                                                           
 موارد العنوان األول.  /ير( التسيمنح ومساهمات الدولة في  –املناب من املال املشترد  –املوارد الذاتية / موارد العنوان األول = )موارد العنوان األول   2
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 48عةةدد ي . وفةةي املقابةةل واصةةلت البلديةةة اعتمةةاد القةةرار البلةةدأصةةناف العقةةارات الخاضةةعة للمعلةةوم علةةى العقةةارات املبنيةةة

رغةم  2007 يمةا14 املةؤرخ فةي  2007لسةنة  1185ألمر عدد ل طبقاتطبيقا الصادر في الغرض  2007 ديسمبر 07املؤرخ في 

 الةةثمن تحيةةين 2016 سةةنة خةةالل بأنةةه تةةّم  رّدهةةا ضةةمن البلديةةة وأفةةادت .الةةذكر آنةةف 397بمقتضةة ى األمةةر عةةدد  إلغةةا هتةةم أنةةه 

 فةي قةرار إصدار يتم لم أنه إال 2016 مارس 05 بتاريخ 2016 لسنة األولى العادية الدورة أشغال ضمناملشار إليه   املرج ي

 .مستقبال ذلك س تم تدارد و الغرض

ولةوحت عةةدم شةةمولية جةةداول تحصةةيل املعلةةوم علةةى العقةةارات املبنيةةة. وفةةي هةةذا الصةةدد بلةةغ عةةدد املسةةاكن املحصةةاة 

مسةةة نا فةةةي الوسةةة  البلةةةدي فةةةي حةةةين لةةةم يتضةةةمن جةةةدول  9384نحةةةو  2014حسةةةب التعةةةداد العةةةام للسةةةكان والسةةة نى لسةةةنة 

 فصال.  5187فصال أي بنقص في حدود  4197سوى  2017تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة 

ه لم يتم إلى 
ّ
عمليةات اإلحصةاء وذلةك خالفةا ملقتضةيات منشةور وزيةر الشةؤون  انجازفي  الشروع 2017نهايةويذكر أن

حةةةول ضةةب  املتطلبةةةات العامةةةة إلنجةةاز اإلحصةةةاء العةةةام للعقةةارات املبنيةةةة وغيةةةر  2016فيفةةةري  11خ فةةي املةةةؤر  4املحليةةة عةةةدد 

كأجةةل  2016الةذي حةةّدد شةهري أوت وسةبتمبر  2016-2017املبنيةة الخاضةعة للمعةةاليم الراجعةة للجماعةات املحليةةة للفتةرة 

 رصةةةيد البشةةةري املؤهةةةل للقيةةةام بعمليةةةاتفةةةي ال ضةةةعفإلةةةى حسةةةب رد البلديةةةة  ذلةةةكعةةةود ي وأقصةةة ى لخةةةتم عمليةةةات اإلحصةةةاء. 

 .اإلحصاء

املبةةةةةالغ املستخلصةةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق أذون وقتيةةةةةة واملبةةةةةةالغ يقتضةةةةة ي ضةةةةةمان شةةةةةفافية الحسةةةةةابات املاليةةةةةةة الفصةةةةةل بةةةةةين و 

املستخلصةةةة عةةةن طريةةةق أذون نهائيةةةة. إال أنةةةه لةةةوحت بخصةةةوص املقةةةابيض املنجةةةزة بعنةةةوان املعةةةاليم علةةةى العقةةةارات املبنيةةةة 

ينةةةار د 836,7والتةةةي بلغةةت علةةى التةةوالي  3واملعةةاليم علةةى األراضةة ي غيةةةر املبنيةةة إدمةةاي مبةةالغ التثقةةةيالت عةةن طريةةق أذون وقتيةةة

 . 2017دينار مع مبالغ التثقيالت عن طريق أذون نهائية صلب الحساب املالي لسنة  587,720و.

كما لوحت عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية. ويتبّين ذلك من خالل إدراي 

 املطالب مراسلة عنوان عن عوضا األرض ب عنواناملعلوم حس تحصيل بجداول  املبنية غير األراض ي بعنوان التوظيفات

 على  املوارد تنمية حول  2002 مارس 28 بتاريخ 19 عدد الداخلية وزير باألداء وذلك خالفا ملنشور 
ّ
البلدية الذي ح 

  سير االستخالص.  علىالتنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد 

خامسا من مجلة املحاسبة العمومية على أن  28خالص املعاليم املذكورة فقد نّص الفصل وفي ما يتعلق باست

"يتولى املحاسب العمومي املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضمن دعوته لخالص جملة 

ه لم يتم تبليغ أي إعالم بخصوص كافة الفصول املثقلة 
ّ
 أن
ّ
بجداول تحصيل املعلوم على األراض ي املبالغ املطلوبة"، إال

 فصال.  272و 4197التوالي  ىوالبالغة علاملبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية 

وبخصةوص املعلةوم الخةةاص باملؤسسةات ذات الصةبغة الصةةناعية أو التجاريةة أو املهنيةة تبةةّين أّن البلديةة لةم تتةةول 

علةةةى املؤسسةةةات ذات الصةةةبغة الصةةةناعية أو التجاريةةةة أو املهنيةةةة واملبلةةةغ  إعةةةداد جةةةداول املراقبةةةة بةةةين الحةةةد األدنةةةى للمعلةةةوم

مةةارس  28واملةةؤّرخ فةةي  19املسةةتخلص بهةةذا العنةةوان وهةةو مةةا لةةم يم ةةن مةةن تطبيةةق مقتضةةيات منشةةور وزيةةر الداخلّيةةة عةةدد 

 ص فعليةةا بهةةدفالةةذي اسةةتوجب إجةةراء مقارنةةة بةةين الحةةّد األدنةةى املطلةةوب وقيمةةة املعلةةوم علةةى املؤسسةةات املسةةتخل 2002

                                                           
  3 بعنوان 29 فصال بخصوص املعلوم على العقارات املبنية و33 فصال بخصوص املعلوم على األراض ي غير املبنية
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عةةدم تةةول وسةاهم فةةي ذلةك األدنةى املطلةةوب.  املعلةةوم باعتبةار إضةةافي معلةةوم اسةتخالص تسةةتوجب التةي الحةةاالت تحديةد

 بالنظر الراجعة التحويل التفصيلة الشهرية لعمليات بالقائمات قابض املالية محتسب البلدية موافاةاملالية  القباضات

 املهنيةة مثلمةا تةنص علةى ذلةك املةذكرة التجاريةة أو أو الصةناعية الصةبغة ذات املؤسسةات علةى املعلةوم بعنةوان للبلديةة

  العمومية. للمحاسبة العامة اإلدارة عن الصادرة 1998نوفمبر  16بتاريخ  89عدد  العامة
ةةةق بتةةةةدعيم قةةةدرات التصةةةّرف للجماعةةةةات  2013أكتةةةوبر  2واملةةةؤّرخ فةةةةي  16منشةةةور وزيةةةر الداخلّيةةةةة عةةةدد  نةةةّص و 

ّ
املتعل

تنمية مواردها الذاتّيةة الجبائيةة وغيةر الجبائيةة مةن خةالل اسةتغالل الطاقةة الجبائيةة املتاحةة  ضرورة ة البلديات علىاملحليّ 

ةةق بوذلةةك  لهةةا
ّ
إحكةةام عمليةةات جةةرد وإحصةةاء مختلةةف أصةةناف املعةةاليم وتحسةةين مةةردود االستخالصةةات وخاّصةةة فةةي مةةا يتعل

 
ّ
 أّن  جبةايي هةاّم غيةر مسةتغّل  مةوردر بمعلوم اإلشغال الةوقتي للطريةق العةام باعتبةاره يةوف

ّ
م البلديةة لةباملسةتوى املطلةوب، إال

باملقةةاهي واملطةةاعم التةةي تسةةتغل الطريةةق العمةةومي عةةالوة عةةن  بيانةةات املتعلقةةةمسةةك قائمةةات محّينةةة تتضةةمن التحةةرص علةةى 

  املهن الخاضعة ملعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام. النصبات ومختلف

ال الةةةوقتي للطريةةةق العةةةام "مةةةن طةةةرف أصةةةحاب املقةةةاهي واملطةةةاعم والنصةةةبات وكةةةل  ةةةخص وتةةةم ضةةةب  معلةةةوم اإلشةةةغ

فةةةي  2016أوت  16بتةةةاريخ  81يتعةةةاطى نشةةةاطا فةةةي إطةةةار منشةةةقت غيةةةر قةةةارة" بمقتضةةة ى الفصةةةل األول مةةةن القةةةرار البلةةةدي عةةةدد 

 بخصةةةوص املةةةذكورة تعريفةةةةال تطبيةةةق علةةةى تحةةةرص لةةةمدينةةةار للمتةةةر املربةةةع الواحةةةد فةةةي اليةةةوم، غيةةةر أّن البلديةةةة  0,150حةةةدود 

. وتةةةم جزافيةةة بطريقةةةة املةةذكور  املعلةةةوم احتسةةاب يةةةتم حيةة  البلةةةدي العمةةومي للملةةةك الةةوقتي اإلشةةةغال فةةي بةةةرخص املنتفعةةين

 3.770منتفعةين برخصةة إشةغال وقتةي فةي حةدود  6تقدير الفارق بين املعلوم الواجةب تطبيقةه واملعلةوم املوظةف بخصةوص 

 معلةةوم جزافةةي إعتمةةاد بأنةةه تةةّم  رّدهةةا ضةةمن البلديةةة وأفةةادتمةةرات املبلةةغ املوظةةف.  6قرابةةة  ، وهةةو مةةا يعةةادل2017دينةار سةةنة 

 الخالص. على املستغلين لح  الخصوصية النيابة قبل من

املتعلق بتذكير بأهم املقتضيات املتعلقة  2013جوان  7بتاريخ  10اقتض ى منشور وزير الداخلية عدد و 

 بالتصرف في األسواق الراجعة للجما
ّ
عات املحلية ضرورة تأمين ربع قيمة اللزمة لدى القابض البلدي وعدم إرجاعه إال

بعد انتهاء مدة اللزمة لتأمين حسن تنفيذها والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من مبالغ بعنوان اللزمة 

و  637تولى بمقتض ى الوصالت عدد غير أّن القابض محتسب البلدية  أو أية تحمالت أخرى بموجب العالقة التعاقدية،

 1.250دينار و 2.375دينار و 18.750استعمال الضمان ال هايي بمبلغ على التوالي  2017سبتمبر  09بتاريخ  639و 638

 مبلغ القس  الرابع واألخير للزمات على التوالي املعاليم املوظفة على السوق األسبوعية و سوق الدواب لخالصدينار 

املعاليم املوظفة على السوق األسبوعية بوادي الصيد البحري و  ظفة على سوق الجملة ملنتجات الفالحة واملو واملعاليم 

 الزرقاء.

لوحت . و 2014و 1983أبرمت ما بين سنة  بمقتض ى عقود كراء وس نيا محال تجاريا ومهنيا 36تسوغ البلدية و 

يا وذلك خالفا ملقتضيات منشور وزير الداخلية عدد عدم حرص البلدية على تحيين معينات كراء املحالت التجارية سنو 

حيين الدوري لعقود ال راء في حدود نسبة ال تتجاوز التّ على الذي نّص على ضرورة الحرص  1999فيفري  17 املؤرخ في 6

 % سنويا بالنسبة للمحالت التجارية والصناعية.  10
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 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات

  النفقاتالتحاليل املتعلقة ب -1

. وتمثل نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح 2017دينار سنة  1.014.606,993بلغت نفقات العنوان األول 

وسائل املصالح بنسبة  % ونفقات 53,27النفقات، حي  استأثرت نفقات التأجير بنسبة  هذهمجموع من  % 98,36

 من جملة نفقات العنوان األول.  % 45,09

دينار وتتوزع هذه النفقات بين االستثمارات املباشرة وتسديد  9.577,122وان الثاني فقد بلغت نفقات العن أما

 79,89و%    20,11بنسب في حدود على التوالي يدينار. أ 7.650722ودينار  1.926,400أصل الدين في حدود على التوالي 

 % من مجموع نفقات العنوان الثاني. 

% من االعتمادات ال هائية  58,5% و  90,72العنوانين األول والثاني على التوالي وتمثل النفقات املنجزة بخصوص 

 ويبرز الجدول املوالي النفقات املنجزة مقارنة بالتقديرات.املرسمة بامليزانية 

 املبلغ )بالدينار( البيان

 نفقات العنوان األول               

 1.118.452,000 االعتمادات ال هائية

 1.014.606,993 اإلنجازات

  90,72   نسبة االنجاز )%(

 نفقات العنوان الثاني            

 205.358,812 االعتمادات ال هائية

 9.577,122 اإلنجازات

 4,66 نسبة االنجاز )%(

 املالحظات املتعلقة بنفقات العنوان األول  -2

ن فحص الوثائق املثبتة لنفقات العنوان األول من الوقوف على امل
ّ
 الحظات التالية:م 

 املزودين العموميين خالص -1 -2

 استهالد املاء وال هرباء والغاز والهاتفلوحت أّن البلدية لم تحرص على احترام آجال دفع املبالغ املستحقة و 

هذا  املحددة من قبل املزودين بالفواتير املوجهة في الغرض إلى البلدية. وقد تراوح التأخير املسجل في وتراسل املعطيات

 يوما.  305و 23الشأن بين 

 متابعة مصاريف وسائل النقل - 2-2

وتقتض ي قواعد حسن التصرف ضرورة التنصيص على البيانات املتعلقة بالسيارات واملعدات التي يتم إصالحها 

 أن البلدية لم تحرص على إدراي األرقام اإلدارية بأذون التز ،الخاصة بهاأو الفواتير بأذون التزود 
ّ
ود أو الفواتير عند إال

  نقلها.إصالح أو صيانة وسائل 

 على تفادي ذلك مستقبال. في رّدها أنها ستعملوأفادت البلدية 
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  عدم احترام آجال تمتيع العملة بلباس الشغل -3 

تعلق بضب  النظام األساس ي وامل 1998ديسمبر  18املؤرخ في  1998لسنة  2509األمر من  6نص الفصل 

الدولة والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية على أن تمنح اإلدارة لعملتها  الخاص بسلك عملة

 
ّ
مما  48201 سبتمبر 12تتول استالم لباس الشغل إال بتاريخ لم أن البلدية  لباس الشغل في غرة ماي من كل عام إال

 يوما. 499 غتيجعل فترة التأخير في تمتيع عملة البلدية باللباس املذكور بل

  دم احترام مبدأ التأشيرة املسبقةع -4   2- 

آنف الذكر  2012لسنة  2878عدد من األمر  2والفصل من مجلة املحاسبة العمومية  88خالفا ملقتضيات الفصل 

على الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف العمومية بصفة مسبقة عند عقد بعض  بلديةتبين عدم حرص ال

 الخدمة.  إسداءبين أحيانا الحصول على التأشيرة املذكورة بعد تاريخ ورود الفواتير أو النفقات حي  ت

 التسوية سبيل على تزود طلبات إصدار  -2-5

املتعلةق بالقةانون األساسة ي مليزانيةةة  1975مةاي  14املةؤرخ فةي  1975لسةنة  35مةن القةانون عةدد  31نةّص الفصةل 

بالنصةةةوص الالحقةةةة علةةةى أنةةةه "ييّجةةةر علةةةى آمةةةري صةةةرف ميزانيةةةات الجماعةةةات  الجماعةةةات املحليةةةة كمةةةا تةةةم تنقيحةةةه وإتمامةةةه

املحليةةةةةة املجهةةةةةزة باملنظومةةةةةة املعلوماتيةةةةةة املخصصةةةةةة للتصةةةةةرف فةةةةةي النفقةةةةةات عنةةةةةد تنفيةةةةةذ امليزانيةةةةةة اسةةةةةتعمال أذون التةةةةةزود 

 على سبيل التسوية اليدوية"، غير أّن البلدية لم تتقيد بهذه املقتضيات أحيانا وهو ما أّدى إلى إصدار طلبات تزود

 نفقات استغالل املنظومات الوطنية -6   2

 الوطنيةة املنظومةات اسةتغالل بعنةوان املسةتحقة املبةالغ دفع آجال احترام على تحرص لم تستور  بلدية أّن  لوحت

 إسةةتالم يختةةار  مةةن يومةةا بثالثةةين واملضةةبوطة املةةذكورة اآلليةةة لألنظمةةة اإلطاريةةة االتفاقةةات صةةلب املحةةّددة" أدب"و" إنصةةاف"

 . يوما155و28 بين الشأن هذا في املسجل التأخير تراوح وقد. لإلعالمية الوطني املركز من املوجهة الفواتير

  .املحّددة االتفاقية اآلجال في املالية بالتزاماتها التقيد إلى البلدية وتدعى

  جرد املمتلكات  -2-7

املؤّرخة  186ة والتعليمات العامة لوزير املالية عدد من مجلة املحاسبة العمومي 279ملقتضيات الفصل  خالفا

اللذين نّصا على وجوب تسجيل املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض مع تسجيل الرقم املسند  1975أوت  2في 

ه لم يتّم احترام الترات ب املذكورة من قبل املصالح املعن
ّ
لم يتم  حي  ية للبلديةللمواد املعنية على فاتورة الشراء، تبّين أن

ن من انجاز املقاربات سوى وسائل النقلاألمالد املنقولة تسجيل بدفتر 
ّ
. ومن شأن التصّرف على هذا النحو أن ال يم 

 279الضرورية بين نتائج الجرد املادي وقائمة املنقوالت التي كان يتعين تسجيلها بدفتر الجرد. كما أنه خالفا للفصل 

 إنجاز جرد عام للممتلكات املنقولة آنفة الذكر.   2017في موفى السنة املالية  ةتوّل البلديلم ت املذكور أعاله

 بمثل هذه املهمة. األعوان للقيامنقص املوارد البشرية بالبلدية وعدم تفرغ وبررت البلدية ذلك ب

ة أمالكها على حمايالبلدية عدم حرص  الخاصةلوحت من خالل فحص دفتر األمالد العقارية البلدية و 

حول تحديد  1998جويلية  6بتاريخ  37العقارية وتسجيلها وذلك خالفا ملقتضيات منشور وزير الداخلية عدد 

ق األمر . واستقصاء امللك البلدي وتسجيله
ّ
مقّر قصر البلدية عقارا وم ها  44بكافة العقارات البلدية والبالغ عددها ويتعل
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. ومن شأن التصّرف على هذا النحو أن يعّرض انتفاع البلدية بالعقارات ملسوغةواملحالت التجارية اواملستودع البلدي 

ه تّم . املذكورة إلى إمكانّية الشغب من طرف الغير
ّ
وفي هذا الصدد تبّين من خالل فحص الحساب املالي للبلدية أن

 80التعهد سوى بمبلغ قدره  دينار إال أّن البلدية لم تتولى 2.000تخصيص اعتمادات بعنوان معاليم التسجيل قدرها 

  .2017دينار بخصوص إجراءات التسجيل خالل تصرف سنة 

 حسابية عقد النفقات -2-8

على إلغاء التعهدات بخصوص النفقات التي لم يتم إصدار أوامر صرف في شأنها وذلك البلدية عدم حرص تبين 

املتعلق بمراقبة املصاريف العمومية  2012ر نوفمب 19املؤرخ في  2012لسنة  2878من األمر عدد  14خالفا للفصل 

الذي نّص على أنه "إذا طرأت زيادة أو نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل، فإنه يقع إما اقتراح تعهد ت ميلي أو 

اقتراح تنقيص في املبلغ املعني ثم يتم عرضه على تأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية مرفقا بكامل املؤيدات 

ونتج عن ذلك عدم تطابق بين املبالغ املتعهد بها واملبالغ املأذون بصرفها بخصوص بعض بنود  املراجع الالزمة". و 

دينار. ومن شأن التصرف على هذا  16.061,957 مبلغا قدرهخصوص نفقات العنوان األول النفقات. وبلغ الفارق ب

ين حسابية البلدية وأن ال يضمن تطابق الحسابيات التي النحو أن ال يسمح ملصالح مراقبة املصاريف العمومية بتحي

 يمس ها آمر الصرف ومصلحة مراقبة املصاريف العمومية وقابض البلدية. 

 ثانياملالحظات املتعلقة بنفقات العنوان ال -3

 صول لوحت عدم تقدير البلدية لحاجياتها بالدقة الالزمة حي  تم ترسيم اعتمادات بامليزانية بعنوان بعض الف

 ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك:  دون أن يتم استهالد االعتمادات املذكورة. "واملسالكطرقات "اإلنارة" و"الغرار على 

 

 فواضل اإلعتمادات النفقات املنجزة اإلعتمادات النهائية البيان الفصل

 516,000 0 516,000 اإلنارة 06.610

91,812192.1 0 192.191,812 الطرقات واملسالك 06.613  

  










